
 
 

 

Vacature deeltijdse dierenartsassistent(e) 
 
Dierenartsenpraktijk Equide is een praktijk die zich uitsluitend richt op hoogstaande 
gebitsverzorging en tandheelkunde bij paarden. Voor extra ondersteuning is Equide op zoek 
naar een enthousiaste en flexibele assistent(e) voor een deeltijdse betrekking. Het exacte 
aantal uren en de startdatum worden in onderling overleg bepaald.  

 

Over ons: 

Dierenartsenpraktijk Equide is opgericht in 2012 en wordt gerund door dierenarts Wouter 
Demey. In 2018 opende Dierenartsenpraktijk Equide als eerste in België een volledig uitgerust 
tandartskabinet voor paarden te Schaffen (Diest). Hier wordt het volledige pakket van 
standaard gebitscontroles tot gespecialiseerde tandheelkundige ingrepen aangeboden. 
Daarnaast beschikt Equide over een volledig mobiele praktijk waardoor ook een deel van de 
behandelingen op stal of in andere dierenartsenpraktijken uitgevoerd kunnen worden. De 
werkregio is hoofdzakelijk Vlaams-Brabant, Limburg en de provincies Limburg en Noord-
Brabant te Nederland. 

Momenteel werkt dierenarts Wouter Demey met een voltijdse vaste assistente en zijn 
regelmatig studenten, collega-dierenartsen en jobstudenten mede werkzaam of op stage. 

 

Jobomschrijving: 

Equide is op zoek naar een assistent(e) die voornamelijk mee helpt bij het uitvoerende werk 
bij de paarden. Dit zowel voor patiënten in onze praktijk maar ook op locatie bij klanten en 
andere dierenartsenpraktijken. 

Van de toekomstige assistent(e) wordt onder andere verwacht: 

- Helpen bij de voorbereiding van de behandelingen 

- Hanteren van paarden 

- Assisteren tijdens behandelingen 

- Administratief werk zoals het opmaken van verslagen, inventariseren van 
beeldmateriaal,… 

- Onderhoud van het materiaal, de praktijk en de stallen  

- Contact met klanten rechtstreeks in de praktijk of op locatie alsook telefonisch  

 
Vereisten: 

- Een goede feeling voor paarden is essentieel; paardenwelzijn en een rustige omgang 
met paarden staan centraal. 

- Ervaring in de paardenwereld. Equide heeft klanten in alle disciplines van de 
paardensport; van hobbypaarden tot topsportpaarden.  

- Flexibiliteit bij de indeling van werkschema’s en uurroosters is een must. Equide 
probeert de balans te vinden tussen zorgverlening aan patiënten en werkbaar werk 
maar dat is geen evidentie in deze branche.  



 
 

 
 

- Klantvriendelijkheid, stiptheid en zelfstandigheid zijn belangrijke eigenschappen. 
Daarnaast wordt van de toekomstige werknemer de nodige discretie verwacht. 

- Een goede communicatie met kennis van Engels en/of Frans zijn grote pluspunten. 

- Handigheid met computers en IT-toepassingen zijn troeven. Equide werkt met 
verschillende softwaretoepassingen. Verslaggeving en administratie gebeurt middels 
Vetcloud.  

- Een diploma bachelor agro- en biotechnologie – dierenzorg of een gelijkaardig diploma 
zijn een meerwaarde net zoals het hebben van relevante ervaring. 

- Wonen in de omgeving van de praktijk is een pluspunt 

 

Equide biedt: 

Een boeiende job met een correcte verloning in een innovatieve dierenartsenpraktijk. Equide 
heeft  oog voor professionele ontwikkeling en streeft naar een duurzame samenwerking. We 
werken samen in een klein team met een toffe werksfeer. Solliciteren kan door een 
gedetailleerde cv en motivatiebrief te sturen naar info@equide.be voor 10 december 2019.  

 

Indien u nog vragen heeft aangaande deze vacature kan u contact opnemen met assistente 
Sien Pauwels via info@equide.be of telefonisch via 013/220 220. 

 

Meer informatie over Equide kan u terugvinden op www.equide.be. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Dierenarts Wouter Demey  

Dierenartsenpraktijk Equide 
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